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PLAN RZECZOWO - FINANSOWY WYDATKÓW SOŁECTWA BIBICE
NA ROK 2021

WYDATKI
Dział klasyfikacji budżetowej/zadanie
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
RAZEM:
w tym:
✓ budowa, przebudowa, remont dróg, odwodnień oraz ciągów pieszych przy drogach
gminnych
✓ budowa, przebudowa, remont dróg, odwodnień oraz ciągów pieszych przy drogach
powiatowych
✓ budowa, przebudowa, remont dróg, odwodnień oraz ciągów pieszych przy drogach
wojewódzkich
✓ budowa i remonty wiat oraz przystanków autobusowych
✓ oznakowania ulic, dróg wraz z progami zwalniającymi
✓
700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA
RAZEM:
w tym:
✓ wynagrodzenie gospodarza budynku z uwzględnieniem obowiązkowych składek ZUS i FP
(umowa zlecenia brutto)
✓ zakup środków czystości, materiałów, wyposażenia do budynku
✓ zakup energii elektrycznej i gazu
✓ opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, telefon, internet,
obowiązkowe przeglądy i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku
✓ budowa, modernizacja i remont budynku oraz jego otoczenia
✓ zagospodarowanie terenów komunalnych w sołectwie ( lokalizacja. Rynek)
✓
754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
RAZEM:
w tym:
✓ zakup wyposażenia dla jednostki OSP
✓ budowa, rozbudowa, modernizacja oraz remont budynków OSP
✓
801-OŚWIATA I WYCHOWANIE
RAZEM:
w tym:
✓ zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświaty
✓
900-GOSPODARKA KOMUNALNA
RAZEM
w tym:
✓ utrzymanie czystości w sołectwach (w tym umowy zlecenia brutto na sprzątanie, zakup
usług, materiałów i inne wydatki ponoszone na ten cel)
✓ utrzymanie zieleni w sołectwach (w tym umowy zlecenia brutto na koszenie terenów
zielonych, zakup usług, materiałów i inne wydatki ponoszone na ten cel)
✓ budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
✓ bieżące utrzymanie i remonty istniejących placów zabaw
✓ budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw
✓
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WYDATKI
Dział klasyfikacji budżetowej/zadanie
921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RAZEM:
w tym:
✓ organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwie
✓ zakup materiałów i wyposażenia dla zespołów ludowych, orkiestr itp.
✓ Rezerwa sołecka
926-KULTURA FIZYCZNA
RAZEM:
w tym:
✓ bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz zakup materiałów i wyposażenia
✓ remonty i modernizacje obiektów sportowych
✓
POZOSTAŁE
RAZEM:
✓
OGÓŁEM WYDATKI
Uwagi i objaśnienia dotyczące wydatków planowanych na 2021 rok:
Drogi: dofinansowanie budowy pobocza ul. Łąkowa. Progi zwalniające zgodnie z wnioskami
mieszkańców. Gospodarka mieszkaniowa: dofinansowanie modernizacji Domu Ludowego. Rynek:
sfinansowanie oświetlenia parkowego, ławek, małej architektury zgodnie z projektem. Place zabaw:
dofinansowanie II etapu centrum rekreacyjnego ul. Niezapominajek.
Oświetlenie: montaż lamp na istniejących słupach ul. Leśna po uzyskaniu decyzji ZRiD
Imprezy stałe: „ Koncert Noworoczny i Świąteczne Kolędowanie”, „Bieg Tropem Wilczym”, „Pucheroki”,
„Święto Sołectwa i Parafii”. Współfinansowanie warsztatów artystycznych Kulturoteki.
WNIOSKI DO BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK:
ul. Lipowa – chodnik: projekt w oparciu o ZRID
ul. Parkowa – chodnik: projekt w oparciu o ZRID
ul. Dworska – wykonanie kanalizacji i asfaltowanie całego odcinka drogi
ul. Sportowa – na odcinku ok. 250 m - FOGR
ul. Zbożowa: asfaltowanie ze środków FOGR
ul. Na Łącki - FOGR
ul. Mokra – projekt drogi w oparciu o ZRID
ul. Mokra – asfaltowanie na odcinku do ul. Rezerwistów
ul. Zagaje (odcinek od Leśna do Jagodowa):
asfaltowanie, odwodnienie po uzyskaniu decyzji ZRiD
ul. Leśna: ZRID, montaż lamp oświetleniowych
ul. Bławatkowa – sfinansowanie nakładki asfaltowej
Przystąpienie do realizacji ronda w Bibicach jako wspólnej inicjatywy Gminy i Powiatu
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w oparciu o przedstawioną koncepcję i projekt
Przejęcie i realizacja budowy Parku Jubileuszowego 850 lecia Bibic (PZU)
Realizacja II etapu terenu rekreacyjnego ul. Niezapominajek
Budowa nowego mostu na rzece Bibiczanka (obecny grozi zawaleniem) – ul. Bławatkowa
Wniosek do Wód Polskich o oczyszczenie rzeki Bibiczanka
Instalacja stojaków rowerowych w centrum Bibic i przy obiektach sportowych
Instalacja stałego radaru pomiaru prędkości na drodze powiatowej ul. T. Kościuszki

Sporządzono dnia: 28. 08. 2020 r.
(podpis Sołtysa i pieczęć sołectwa)

